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VERSLAG OVER HET JAAR 1989
1989'N WOORDEN
Verkorte versie
Hieronder volgt een sterk verkorte versie van het verslag over 1989 van de

SDS. Degenen die het volledige jaarverslag zouden willen bestellen vin-

den de procedure daarvoor in de bestelrubriek.

Efet verslagiaar 1989 stond enerI lzijds in het teken van sterke

teit zich bereid om werk voor de SDS
te laten uitvoeren. Waar in i988 de

groei. Het aantal donateurs werd meer

contacten met de wetenschappelijke
wereld vaak nog moesten worden gelegd en de initiatieven vooral van de
SDS uitgingen deed zich in 1989 zelfs
al een keer de omgekeerde sifuatie
voor toen de SDS gevraagd werd om
suggesties voor nog uit te voeren
onderzoek.
Een belangrijk verschil met het vorige jaar was ook het grote aantal buitenlandse reizen dat door de vaste medewerkers moest worden gemaakt voor
het deelnemen aan intemationale congressen, het houden van voordrachten,
etc. Het voordeel daarvan was, dat
langs die weg veel relevante informatie het SDS-bureau kon bereiken om
van daaruit ter beschikking te komen
aan de donateurs en anderen die erom
vroegen. 7n werd onder meer deelgenomen aan het vierde wereldcongres
over Down's syndroom in Jeruzalem,
een symposium over early intewention in Marburg, BRD, een Europees
Down's syndroom congres in Sanremo, Italië, en de 2e Europese Conferentie van de Internationale Liga van
Verenigingen voor Mentaal Gehandicapte Personen i¡ Brussel. Van alle genoemde rcizen zijnseparate verslagen
verschenen. Belangrijk is verder, dat
geen van dezereizen voor de SDS kosten van betekenis opleverde.
De belangrijkste minpunten uit het
verslagjaar zijn het uitblijven van reac-

ties op een oproep om daadwerkelijke
hulp van de SDS-donateurs bij de uitvoering van de taken van het bureau in
"Doriln and Up" nr, 5 alsmede het uitblijven van structurele financiële on-

lnleiding

dan twee maalzo groot, terwijl het
aantal plaatselijke SDS-kemen toe-

nam van vier naar dertien. Anderzijds
stond hetjaar ook in het teken van

consolidatie: de Stichting "Down's
Syndroom" (SDS) werd als specifieke
organisatie kennelijk in toenemende
mate serieus genomen. Dat werd bijvoorbeeld duidelijk uit de sterke groei
van het aantal donateurs onder de professionele hulpverleners, het grote aanøl telefonische verzoeken om informatie door werkers uit het veld en de
belangstelling van de vakpers voor het
werk van de SDS. Dat laatste resulteerde inhet verslagiaar 1989 al in artikelen in FIAD-Forum en Vita Humana. Vermeldenswaard zijn verder de
goede contacten met wetenschappelijke instellingen. Voorbeelden daarvan zijn de geslaagde studiedag over
de taalontwikkeling en het leren lezen
van kinderen met een ontwikkelingsachterstand, die de SDS samen met de
Vakgroep Oithopedagogiek van de

Rijksuniversiteit Leiden mocht organiseren, en de assistentie van de Vakgroep Epidemiologie van de Rijksuniversiteit Utrecht bij een voorstudie
yoor een onderzoek naar de voedingskundige aspecten van Down's syn-

droom. Voorts verklaarden de Wetenschapswinkel van de Leidse en de Tälenwinkel van de Groningse universi-
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dersteuning.

Bestuur
In het verslagjaar vergaderde het bestuur viermaal, waarvan eenmaal telefonisch. Daarnaast vond er veel telefonische en schriftelijke gedachtenwisseling plaats tussen de bestuursleden en
het bureau.
In het voorjaar van 1989 vroegen
twee bestuursleden van het tot dan toe
zevenkoppige SDS-bestuur om ontheven te worden van hun functies.
Achtereenvolgens waren dat Netteke
Bonsel-Bruschke en Ferry van Nimmerdor-Chappn. Zij werden in het
verslagjaar nog niet Yervangen.

Adviesraad
Hoewel het bij

de oprichting de bedoeling was op korte termijn een zo volledig mogelijk bemande Adviesraad in

DOWN AND UP verschíjnt 4 x
per jaar en is een uitgave van
de Stichting Down's Syndroom,
Bovenboerseweg 41,
7946 AL Wanneperveen,

teleÍoon: 05228 - 1337.
Sluítingsdatum kopij volgende
"Down and Up" (nr,11) is
10 augustus 7990.

te stellen is daaraan ook in het verslag-

jaar 1989 geenprioriteit gegeven.
Evenals vorig jaar achtten bestuur en
de medewerkers van het bureau het beter eventuele nieuwe kandidaten enerzijds eerst goed te leren kennen en anderzijds de SDS naar buiten toe voldoende duidelijk te profileren alvorens
ze uit te nodigen in de raad zitttngte
nemen. De huidige drie leden van de
Adviesraad zijn in verschillende gevallen individueel door het SDS-bureau
om advies gewaagd.

Het SDS-bureau
Ook dit jaar was het SDS-bureau weer
bemand door Erik (full-time) en Marian
de Graaf (part-time). Zij organiseerden en coördineerden de dagelijkse
gang van zaken, voerden de telefoongesprekken, beantwoordden alle verzoeken om informatie van "nieuwe"
ouders, hulpverleners, etc., verzorgden
workshops en presentaties, deden zelf
literatuuronderzoek, schreven een
reeks rapporten en verslagen en artikelen voor "Down and Up", voerden
besprekingen, schleven 260 brieven,
regelden de bestellingen en de
literatuuraanvragen en deden de boekhouding. Het aantrekken van RoelofJan Smit als (part-time) boekhouder
betekende daarbij een aanmerkelijke

verlichting van hun taak.
Aparte vermelding verdient het zeer
grote aantal telefonische "intakegesprelJ<en". Dat zijn de gesprekken
met ouders van heel jonge kinderen
die vaaknog geen enkele informatie
hebben. Tnhebbenvia de media, door
recommandatie, etc,, vaak wel de
SDS, maar niet de bestaande professionele hulpverleningsorganisaties, zoals bijvoorbeeld Sociaal Pedagogische
Diensten (SPD's) kunnen vinden. Zulke gesprekken kunnen daaromniet
even in een paar minuten afgehandeld
worden.
Voor wat betreft de technische uitrusting van het bureau moet voor 1989
worden genoemd de aanschafvan een
kopieerapparaat, waardoor de beantwoording van de vele verzoeken om
informatie ook sterk vereenvoudigd
werd.

Donateurs
Als gevolg van de vele publiciteit
groeide het aantal donateurs van de
SDS ook in 1989 voorspoedig. Aan
het einde van hetjaar was het besønd
als volgt samengesteld (tussen haakjes

zijt

de overeenkomstige aantallen uit
1988 vermeld):
a) 342 (167) ouderparen (c. q. indivi-

een aantal specifieke informatiegidsen
en vademecums.

duele ouders, incl. pleegouders, overige familieleden en belangstellenden)

Macquarie Program

en

b) 88 (32) hulpverleners (Sociaalpedagogische Diensten, Kinderdagverblijven, organisaties voor haktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, Thuishulpcentrales, aÍtsen, logopedistes, etc.).
Verder is hier vermeldenswaard dat
aan het eind van 1989 de ouders van
meer dan 113 kinderen met Down's
syndroom die geboren zijn in 1988
contact hadden gezocht met het SDSbureau. Verder waren de oude¡s van
(meer dan) 70 van die kinderen op dat
moment ook donateur geworden. Omdat er in ons land in totaal ca.235
geboorten van kinderen met Down's
syndroom per jaar plaats zullen vinden
wordt duidelijk, dat de SDS voor het
geboortecohort 1988 toen dus al op
z'n minst de helft van alle ouders bereikt had.

Publiciteit
In het verslagjaar 1989 haalde de
SDS, evenals in het voorgaandejaar,
vele malen de media. Zo was het de
eerste ouderorganisatie die bijdroeg
aan de discussie over het al dan niet laten sterven van kinderen met Down's
syndroom met een operabele
darmafsluiting via een ingezonden
brief in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde (13 januari). Diezelfde discussie zou in de rest van het
jaar als "casus-Molenaar" nog vele malen aan de orde komen. Verder mo€ten
worden genoemd de uitzendingen van
"AVRO's Service Salon" over Feuerstein en early intervention (9 februari)
en het avondvullende programma van
de Evangelische Omroep over earþ intervention en Down's syndroom (8
maart). Op 11 november haalde een
standpunt van SDS de radio-nieuwsdienst. In de landelijke pers was beiangrijk het interview met de SDSvoorzitter in het Algemeen Dagblad
(25 november). Daamaast was er ook
veel aandacht voor de SDS bij locale
onuoepen en de plaatselijke pers,
bijvoorbeeld in het kader van het ontstaan Yan nieuwe kemen en te houden
workshops.
In de loop van het verslagjaar werden paragrafen en hoofdstukken over
het werk van de SDS opgenomen in

De belangstelling voor het door de
SDS in eigen regie vertaalde, bewerkte en uitgegeven early intervention
programma van Macquarie University
mag zonder meer groot worden genoemd. Daarbij spelen de lage leeftijden van de kinderen van de eigen doelgroep natuurlijk een belangrijke rol.
Intussen zijn van ieder van de 3 "basisboeken", het Handboeþ het Overzicht
van Opeenvolgende Ontwikkelingsstappen en de Gebruiksaanwijzing,

meer dan 300 exemplaren verkocht.
Overigens is het helaas niet zo dat
alle verkochte Macquarie Programs inderdaad ook gebruikt worden. Ongetwijfeld is het geheel zelfstandig
werken met het programma voor een
aantal ouders een groot probleem.
Daarom is al in "Down and Up" nummer 3 ftrerfst 1988) een pleidooi gehouden voor een toekomstig gebruik
van het Macquarie Program vanuit de
Pralitisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG). Op een aantal plaatsen in
ons land, bijvoorbeeld in Deventer,
Helmond en Rotterdam is daarmee intussen al een begin gemaakt. In dat opzicht is het buitengewoon verheugend
dat tegen het eind van het jaar besloten werd om in de regio Groot-Rotterdam een "pilot-project" voor de invoe-

ring op grote schaal van early intervention met behulp van het Macquarie
Program uit te voeren. Het betreft hier
een samenwerkingsproject tussen de

Rderatie van Sociaal Pedagogische
Diensten, de Kinderdagverblijven,

SVVGR "De Wielewaal" (Instituut
Beatrix-kene), de Praktische Thuishulp Rijnmond, de Federatie van
Ouderverenigingen en de SDS zelf.
Daarbij gaat het bovendien om alle
kinderen met een handicap en niet alleen om die met Down's syndroom.
Daamaast is in 1989 de kern (Zuid-)
Drenthe erin geslaagd op individuele
basis professionele ondersteuning te

laijgen bij het werken met het Macquarie Program. Het gaat daarbij om
een proefperiode van een jaar waarbij
een zestal gezinnen aanvankelijk eens
per veertien dagen en later eens per
maand door een pedagogisch werkster
zullen worden bezocht en begeleid.
Ook dat kan als een "pilot-project"

worden opgevat.
Vermeldenswaard is ook de steun

DOWN AND UP, zomer 1990, nr. 10

die een aantal ouders bij het werken
met het progra¡nma ondervinden van
hun fysiotherap€ute, logopediste of
hun kinderdagverblijf. Dat neemt niet
weg, dat in een beperkte telefonische
enquête van het SDS-bureau duidelijk
de indruk ve¡kregen is, dat de drempel
om met zoiets nieuws als het Macquarie hogram te begiruren bij professionele hulpverleners beduidend hoger is
dan bij individuele ouders. lènslotte
moeten hier worden genoemd de positieve ervaringen met onderling oudercontact binnen de SDS-kernen, met
name bij het werken met het Macquarie Program.

kn

zeer belangrijke ontwikkeling
een

bij dit alles is de toewijzing van

subsidie van het Ministerie van WVC
voor de produktie van een Nederlandstalige versie van de bij het Macquarie Program behorende videoband
"Small Steps". De verwachting is, dat
de beschikbaarheid daarvan sterk
drempelverlagend zal werken.

De SDS-/Vr'euwsbrief

"Down and Up"
Het bureau ervoer het ook in 1989
weer als een verre van eenvoudige
taak om de nieuwsbrief "Down and
Up" binnen hetzeq beperkte aantal
pagina's zodangte redigeren, dat hij
voldoende informatie zou bevatten
voor beide doelgroepen, ouders zowel
als hulpverleners. Verdere eisen aan
het blad waren, dat het er goed uit
moest zien, terwijl bovendien de kosten ervan tot een minimum beperkt
moesten blijven. Daarom werden de
eerste twee nunìmers van 1989 nog geheel door het SDS-bureau " gezet" op
de eigen printer, daama gedrukt bij
Luna Negra in Amsterdam en vervolgerìs weer vanuit het bureau verzonden. Vanaf nummer 7 echter werd de
eindredactie overgedragen aan bestuurslid Emmy Kwant. Verder werd
de opmaak overgenomen door Louis
van der Linden, werkzaam bij de
drukkerij, die verder ook de verzending regelde. Het gevolg daarvan was
niet alleen een enofin verbeterd uiterlijþ maar ook een bijna verdubbelde
hoeveelheid informatie per pagina. De
vele commentaren die hèt bureau naar
aanleiding van de nieuwe opzet mocht
ontvangen waren zonder uitzondering
zeer positief. Voor wat betreft een
beoordeling van de inhoud kan een zin
uit het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde worden geciteerd:
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"Opmerkelijk is de informatie die
door deze organisatie wordt overgedragen. Het deskundigheidsgehalte
is van professioneel niveau, zowel medisch als pedagogisch".
In de loop van het verslagiaar nam
de oplage toe van 500 exemplaren bij
nummer 4 tot 1500 exemplaren bij
nummer 8. Die oplage is zoveel groter
dan het aantal donateurs omdat
"Down and Up" op dit moment het
visitekaartje is van de SDS.

De SDS-kernen en werkgroepen
Voor de stimulering van het onderlinge contact tussen ouders is al in 1988
begonnen met het opzetten van een

viertal, voorlopig nog ze*r informeel
georganiseerde, z. g. "SDS-kemen":
Utrecht, Amsterdam, (Zuid-)Drenthe
en (Wast-)Overijssel. In het verslagjaar kwamen er nog zeven bij, t. w.:
(West-)Groningen, Friesland, (Oost-)
Gelderland, (Noordelijk) Noord-Holland, Zuid-Holland 1 (regio Rotterdam, Delft, Den Haag), Zuid-Holland
2 (regio Gouda), (Westelijk) NoordBrabant, (Centraal) Noord-Brabant en
Tneland. Bovendien werden ook een
tweetal ad hoc-werþroepen ingesteld
die zich, geheel indachtig de SDSdoelstellingen, waarin sprake is van
kinderen zowel als volwassenen,
respectievelijk bezig gingen houden
met de produktie van een folder voor
ouders van heel jonge kinderen en met
de problemen yan personen met
Down's syndroom die de school al verlaten hebben.
Vrijwel alle kernen zijn ontstaan na
een plaatselijke workshop early intervention met de nodige aandacht in de
plaatselijke pers en de locale radio. Er
zijn actieve en minder actieve kernen.
Gemiddeld komen ze eens in de
maand bij elkaar. Daarbij wordt dan
vaak aandacht besteed aan het Macquarie hogram. Daarnaast worden ervaringen uitgewisseld met betrekking
tot scholen, dagverblijven en over en
weer speelgoed en boeken geleend.
Ook maakt men elkaar attent op artikelen, uitzendingen, etc. Verder worden
vaak specifieke thema-avonden georganiseerd waarbij gastsprekers worden
uitgenodigd, bijvoorbeeld logopedistes of fysiotherap€utes. Vele coördinatrices ontplooien een hele reelcs
activiteiten om de bekendheid van hun
kem te vergroten, bijvoorbeeld door
het gericht aanschrijven van de kinderartsen, gyneacologen en Consult-

atiebureaus in hun regio, of het houden van lezingen voor wijkverpleegkundigen, etc. De ervaring tot dusverre is, dat de kemen duidelijk in een behoefte voorzien. Het doorgeven van informatie, uitwisselen van ervaringen
en praktisch bezig zijn werkt stimule-

rend en motiverend.

EDSA
Tijdens de eerste formele vergadering
van de European Down's Syndrome
Association (EDSA) in Parijs (28 januari) heeft de SDS zich als werkend
lid daarvan aangemeld. Behalve in de
Algemene Vergadering wordt ieder
deelnemend land geacht één ouder en
één hulpverlener af te vaardigen in de
Raad van Bestuur van EDSA. Voor
Nederland zijndat nu resp. SDS-

bestuurslid Emmy Kwant en Erik de
Graaf, in zijn hoedanigheid als directeur van het SDS-bureau. De laatste
was ook aanwezig op de tweede vergadering in Verviers, Belgie (14 oktober).

Workshops "early intetvention",
stud¡edagen, etc.
In het verslagjaar werden door het bureau van de SDS in samenwerking
met de betreffende SDS-kemen een
vierøl ééndaagse workshops "early intervention" georganiseerd, met name
te Amsterdam (3 februari), Delfr (20
mei), Dongen (28 oktober) en Hoogeveen (18 november) met respectieve-

lijk ca. 55, 50, 50 en 40 deelnemers.
In datzelfde kader moet verder worden
genoemd de eerste Landelijke Evaluatiedag Macquarie Program in Utrecht
op zaterdag 7 olfcber 1989 met ca. 40
deelnemers, ouders zowel als hulpverleners. Verder werden door het bureau

van de SDS een drietal eendaagse
workshops verzorgd die door anderen
georganiseerd waren,bij voorbeeld
voor het personeel van een tweetal
kinderdagverblijven in Noord-Holland
en voor professionele hulpverleners in
de regio Groot-Rotterdam.
Verder was er de reeds genoemde en
samen met de Vakgroep Orthopedagogiek van de RU Leiden georganiseerde studiedag "Täalontwikkeling
en leren lezen bij kinderen met een

ontwikkelingsachterstand" (13 janua-

ri). Daaraan namen 150 personen deel,
de uiterste grens van de gereserveerde

zaal.De belangstelling was echter zo
groot, met name van professionele zijde, dat met hetzelfde gemak een driemaal zo grote zaal gevuld had kunnen

worden. Professor dr. J. Rispens van
de genoemde vakgroep was aan het

einde van het verslagjaar nog bezig
met de eindredactie van de teksten van
delezingen met de bedoeling het geheel te zijnertijd in boekvorm te kunnen publiceren.

Nieuwe uitgaven
Mede dankzij de zeer gewaardeerde
hulp van het Ministerie van WVC (in
1988, zie vorigjaarverslag) kon de
SDS in 1989 weer geheel zelfstandig
een nieuw boek uitgeven: de "Handleiding voor ouders van kinderen met
Down's syndroom (van 0 - 5 jaat)",
een Nederlandse versie van een Engelse uitgave. In het verslagjaar werden
er al ca. 150 exemplaren van verkocht,

terwijl

de reacties erop algemeen zeer

positief waren.
Een niet minder belangrijke nieuwe
uitgave voor eigen rekening van de
SDS is de "Preventief Geneeskundige
Checklist", naar Amerikaans voorbeeld.

Subsldles en andere vormen van
mate r¡ële onde rsteu n¡ ng
Eerst moet nog worden opgemerkt,
dat de SDS steeds prioriteit gegeven
heeft aan het vele werk dat op korte
termijn gewoon moest gebeuren boven de meer gebruikelijke weg: van tevoren zorgen voor geld om pas daama
aan het werk te gaan. 'Wanneer dat laatste wèl gebeurd zouzijn was er nu

met zekerheid bijvoorbeeld nog geen
Nederlandstalig early intervention prograrnma geweest dat is toegesneden
op de specifieke behoeften van kinderen met Down's syndroom en dat bovendien gebruikt kan worden voor alle
kinderen met een sterk vertraagde
(spraak)ontwikkeling. Verder kan hier
nu niet worden ingegaan op de vele
aanvragen die wel veel werþ maar
geen resultaat opleverden.
Belangrijke bijdragen aan de kantoorautomatisering waren de schenking van het database programma DataPerfect door WordPerfect Europe en
het boekhoudprograrnma KING-M
door Quadrant Automatisering, beide
in Rotterdam. De aanschaf van het
fotokopieerapparaat kon voor circa de
helft worden gefinancierd met een gift
van / 1.000,= van de Elisastichting
(Océ-Nederland).
Rank Xerox Amsterdam werd bereid gevonden om gratis een oplage
van 100 exemplaren van de "Handleiding voor Ouders" te kopiëren.
Een subsidieaanvrage voor de
produktie van de Nederlandse versie
van de "Small Steps"-video werd eerst
door de Federatie van Ouderverenigingen afgewezen, maar in december
door het Ministerie van WVC gehonoreerd met / 20.466,=. Het belang daarvan kwam al eerder aan de orde. Tenslotte subsidieerde het Ministerie van
WVC ook de reizen naar Jeruzalem

(samen met de Stichting Bisschop
Bekkers) en Brussel.

HET JAAR 1989/iN CIJFERS
Irr 1989 waren de belangrijkste inkomsten van de SDS: verkoop SDS-publikaties (f 27.066,-), subsidies overheid
(Í 24.2t6,-), donaties Ç L7.286,-),vergoedingen workshops voor derden
Ui 5.936,-), entreegelden eigen workshops (/ 2.065,-) en schenkingen
(/ 1.000,-). Voor wat betreft de ontwikkeling van de inkomsten moet nog
worden opgemerkt dat over 1989 ruim
twee maal zo veel aan donaties werd
ontvangen als over 1988. De opbrengst van de verkoop van publikaties was ruim drie maalzo hoog als in
het voorgaandejaar.
Helaas overschreden de kosten de

inkomsten zodat het jaar wederom met
een negatief resultaat (verlies J t.944,-)
moest worden afgesloten. Dat verlies
kon trouwens alleen maar zolaag

uitvallen omdat aan de vaste medewerkers, Erik en Marian De Graaf, slechts
een relatief geringe vergoeding achteraf voor de verrichte werkzaamheden
werd uitgekeerd en geen bij hun functie passend honorarium. Bovendien

wateîze daarbij niet formeel in dienst
van de stichting. Dat betekende voor
hen tevens een zeeÍ ongunstige positie
ten aanzien van de sociale wetgeving,
een situatie die zeer dringend verbetering behoeft.

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD
In aansluiting aan "Down and Up"
nummer 8 volgen hieronder nog de

Ruben Herschberg

eervolle vermeldingen van de op 22
november 1989 door Comel Bierens

en Julius Visser gejureerde landelijke

fotowedstrijd van de SDS. Zoals toen

Jade Muller
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reeds gemeld ging hun voorkeur uit
naar foto's waarop interactie met de
omgeving was afgebeeld. Verder keken ze naar de zeggingskracht en de
esthetische waarde. Hun commentaar
bij de geselecteerde foto's was:

bij mew. Gonnie Gundlach,
Utrecht, met Marc: "een goed portretje; dezejongen is duidelijk ergens
meebezig"

bij de heer H. Herschberg, Rotterdam, grootvader van Ruben: "een aardige compositie met een echt gernteresseerd geziehtje"
bij Wikna Muller-Kuiper, NieuwScheemda, met Jade: "in dit kindje
gaat veel om"

bij Niekvan Exel, Amhem, met Lydia: "mooi van kleur en aardig van
compositie"

Marc Gundlach

Lydia van Exel

AANBEVOLEN SPELLEN
Zet 'm op slak (Røvensburger). Prijs

f

26,00.
Het spel is helaas kort geleden uit
de handel genomen, maar misschien
komt u het nog ergens tegen, in een
een winkel, bij kennissen of in een
speel-o{heek. Het een leuk spel voor
2-6 spelers vanaf een jaar of drie, vier
om het herkennen van kleuren te ondersteunen. Het bestaat uit zes slakken
ca.

in verschillende kleuren, twee kleurendobbelstenen en een speelbord in de
vorrn van een renbaan. Aan het begin
moeten de kinderen de zes slakken op
de stafplaats met de pijl in de overeenkomstige kleur zetten. Ook als er minder dan zes spelers zijn wordt er toch
met alle zes slakken gespeeld. De spelers gooien om beurten eerst met één
en als ze het al wat beter kunnen met
twee kleurendobbelstenen. Daama zettenze de slak in de kleur(en) die ze gegooid hebben een vakje vooruit. De
slak die het eerst over de rood-witte
finishlijn komt is de winnaar.
In dit spel vindt een stuk kleurherkenning plaats in de vorm van
"matchen", bij elkaar zoeken. Bovendien wordt heel prille ervaring opgedaan in tellen: één, twee, wanneer een
kind met beide dobbelstenen dezelfde
kleur gooit. Verder kan uw kind alvast
wennen aan het feit, dat er bij een spel
winnaars en verliezers zijn, maar het
verliezen is hier nog niet persoonlijk
omdat er geen kind wint, maar een
slak. In de praktijk vinden veel kinderen het leuk om een "eigen" slak uit te

DOWN AND UP, zomar 1990, nr. 10

kiezen, bijvoorbeeld die in hun lievelingskleur, en die dan tijdens de wedstrijd aan te moedigen.
Corresponderende taken in het Macquarie Program zijn: FM 109, 115 en
1

16.

Lotto met cassette (Jumbo). Prijs ca.

f

20,00.

Het spel bestaat uit een cassetteband-

je met geluiden, een veertigtal blauwe
fiches en vier fraai uitgevoerde lottomoederkaarten met op elk daarvan negen afbeeldingen yan mensen, dieren,
voorwerpen, natuurverschijnselen, etc.

die zeer uiteenlopende geluiden kunnen voortbrengen. Het hele scala loopt
van heel gewoon en alledaags tot uitzonderlijk enzeldzaarn, bij de dieren
bijvoorbeeld van poes, hond en koe
naar olifant en bijen, bij de natuurverschijnselen yan regen naar branding
Yan de zeÆ en onweer, Dit spel kan
vanaf de leeftijd van een jaar of drie,
vier binnen de mogelijkheden van uw
kindje komen. Als een echt gezelschapsspel wordt het gespeeld met
vier kinderen, maar als een oefening
in de auditieve discrirninatie (onderscheiden van geluiden) kunt u ook één
kind onder leiding van een volwassene
of een ouder broertje of zusje met alle

vier kaarten laten werken. Het spel
biedt een uitbreiding van het "matchto-sample"-principe (iets bij een voorbeeld zoeken) en een mogelijklheid tot
generalisatie daarvan. Verder is het
een goede concentratie-oefening. De

kìnderen moeten stil zijn, zodatze
geen geluid missen en daama een fiche op het plaatje leggen dat hoort bij
het geluid, dat ze horen. Intussen loopt
de band door. Ookmoeteîze blijven
opletten als het bij het geluid behorende plaatje een paar keer achter elkaar
niet op hun moederkaart voo¡komt.
Wie het eerst zijn kaart vol heeft, heeft
gewonnen. Bij een kind dat pas begint
zult u af en toe de cassetterecorder
eYen moeten stoppen om het kind de
tijd te geven om te zoeken of zelfs terug moeten spoelen om het geluid nog
een keer te laten horen. Daarbij blijkt
uw kind dan vanzelfte leren hoe het
met de cassetterecorder om moet
gaan. Ook kan het oppakken van de
fiches een probleem zijn voor de fijne
motoriek. In dat geval moet u of tussendoor de band stoppen of de fiches
bij de rand van de tafel leggen. Dan
kan het kind ze gemakkelijk met een
wijsvinger half over de rand schuiven
en vervolgers met de duim eronder oppakken. Dat is misschien een goede
tip om ook andere, gladde, dunne voorr¡/erpen van een tafel of iets dergelijks
op te pakken. Tenslotte kunt u de auditieve discrimi¡atie van een fijn-motorisch wat minder vlot functionerend
kind toch oefenen door de fiches in
het begin gewoon aan te geven of de
plaatjes alleen maar aan te laten wijzen.
Ook dit spel is helaas kort geleden
uit de handel genomen, maar vast nog
wel ergens te leen. Znuhetin zo'n si-

tuatie dan erg bezwaarlijk zijn om het
cassettebandje over te spelen en zelf

met een kleurenkopieerapparaat vier
moederkaarten te maken?

Corresponderende taken in het Macquarie hogram zijn: FM 106, 107 en 114.
Marian de Graaf- Posthumus

KORT NIEUWS
GIFTEN
50-jarig huwelijksfeest familie Bult,
Aalten,

/

100,00

Le Clochard Petit-Restaurant, Sittard,

/

1000,00

Soons Rolluiken-Zonwering BV,

Maastricht,

t

die zelf met het Macquarie Program

ting "Down's Syndroom". Meteen

werken.

daarna gaf Staatssecretaris Simons een

50,00

Frans Smeets B. V, Beeþ J 100,00
H. J. M. H. Theunissen, Maasbracht,

J

wees naar de activiteiten van de Stich-

250,00

Schildenbedrijf Ad Pennings, Sittard, / 300,00
Weldadige Stichting Jan de Limpens, Oirsbeelç
1000,00
PTT Telecom, Sittard, 1000,00

/

/

EARLY INTERVENTION
WORDT EEN BEGRIP
Tijdens een voordracht op het symposium "Thuiszorg; beter en concreter"
in Orpheus in Apeldoom (3 mei) hield
Cees Wijnbeeþ directeur van de Federatie van Ouderverenigingen, een pleidooi voor early intervention en ver-

overzicht van zijn beleid. Daarbij
noemde hij early intervention, "een
initiatief van de Stichting "Down's
Syndroom", als één van de hoofdpunten. Verder was er op 21 mei een
vergadering van de Vaste Kamercommissie voor Gehandicaptenbeleid.
Daarin werden lovende woorden
gesproken over early intervention
door o. a. Tineke Netelenbos (PvdA)
en Erica Terpstra (WD). De Staatssecretaris noemde later in zijn antwoord uitbreiding van de Thuiszorg,
Sociaal Pedagogische Diensten en
Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding met name voor het werken met
early intervention. Een team van EO's
Tijdsein maakte er opnamen van die
op 23 mei werden uitgezonden. Daarbij werden ook beelden getoond van
een tweetal moeders en hun kinderen

HERHAALDE OPROEP
De SDS, een jonge, dynamische organisatie mêt als de doel al datgene
te bevorderen wat bij kan dragen aan de ontploo¡ing en de ontwikkeling
van kindoren en volwassenen met Down's syndroom en met ca. 530
donateurs (ouders zowel als professionele hulpverleners) roept
kandidaten op om te solliciteren naar de functie van

BESTUURSLID
De vrouwen of mannon die wij zoeken beschikken over:
1)atfiniteit met het tot dusverre door de SDS gevoerde beleid,

2)goede contactuele eigenschappen,
3)bestuurlijke eruar¡ng
4)goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift
5)voldoende beschikbare tijd
7)een voldoende beheersing van in ieder geval de Engelse en zo
mogelíjk ook da Franse taal.
Beflectanten dia zelf ouder, grootouder of anderszíns naast familielid zijn
van 6en kind met Down's syndroom gon¡eten de voorkeur. Hetzelfde
gêldt voor hen die beschikken over een beroepsmatige bekwaamheid,
bijvoorbeeld op het gebied van de medische, pedagogische of
maatschappelijke begeleiding van personon met Down's syndroom dan
wel financiële administratie, fundraising, etc.
Reakties kunt u richten aan het bestuur van de SDS, Bovenboerseweg 41,
7946 AL, Wanneperveen. Op hetzelfde adres is desgewenst ook nadere
informatie te verkrijgen. Belangstellenden kunnen voor inlichtingen ook
bellen naar 05228-1337 (bureau SDS), 020-978957 (Emmy Kwant) of
05284-31 43 (Jeannet Stevens).

CONTACTEN MET
DE PLAATSELIJKE POLITIEK
Het SDS-bureau voef momenteel gesprekken met medewerkers van de
afzonderlijke provincies over een mogelijke toekomstige subsidiring van bepaalde plaatselijke activiteiten van de
SDS, zoals bijvoorbeeld de organisatie
van workshops early intervention.
Daarbij is al gebleken, dat mogelijkheden op het niveau van het ambtelijke
apparaat in een bepaalde provincie in
de praktijk lcunnen worden geblokkeerd doordat de Statenleden absoluut
niet op de hoogte zijn van het werk
van de SDS en het grote belang daarvan. Het is natuurlijk volkomen onmogelijk om vanuit het SDS-bureau de
plaatselijke politiek in alle twaalf provincies op de voet te volgen. Daarom
vraagt de SDS allen die leden van
hovinciale Staten kennen informatie
over het werk van de SDS, early intervention, etc., aan hen door te spelen,
Daarbij gaat het met name om de
Statenleden die "Welzijn" in hun portefeuille hebben. Vervolgens verneemt
het bureau van de SDS dan graag
waar en bij wie er een willig oor gevonden is.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
Tkee belangrijke voordelen van een
syndroom-specifieke organisatie, zoals de SDS, zijn kennis van de wetenschappelijke literatuur met betrekking
tot Down's syndroom en kennis van
"het Yeid", (de ouders van) kinderen
met die conditie. Op grond daarvan
liggen eigen initiatieven op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek,
waarvan de resultaten van belang zijn
voor de gezondheid en de ontwikkeling van "onze" kinderen, voor de
hand. Ook kan daadwerkelijk worden
bijgedragen aan onderzoeken van anderen. Soms gaat het daarbij alleen
maar om het (mee)verzamelen van
relevante literatuur. Maar het kan ook
zijn dat de SDS een praktische bijdrage levert door het "mailen" van alle op
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het bureau bekende ouders van kinderen met Down's syndroom uit een bepaalde regio, van een bepaalde leeftijd, etc., om de onderzoeker aan voldoende proefpersonen te helpen.
Daarbij stelt de SDS echter nooit
ødressen aan derden ter beschikkìng,
maar verzendt ølleen de øanvragen
van ondetzoekers naar qdressen uit
het SDS-bestønd. Ouders kunnen
døn zeV beslissen ofze willen reøgeren, terwijl hun privacy níet geschaad wordt. Voor wat betreft de lopende onderzoeken waarbij de SDS
betrokken is kunnen worden genoemd:
1) Het onderzoeknaar het effect van
hoomvliestransplantaties bij personen
met Down's syndroom die lijden aan
eenz, g, keratoconus, een relatiefvaak

voorkomende oogafwijking, meestal
op volwassen leeftijd, van mevr. Vjlker-Dieben en mevr. Odenthal uit het
Diaconessenhuis in Leiden (door tussenkomst van de Wetenschapswinkel
van de RU Leiden).
2) Het onderzoek naar de risico's
van sportbeoefening in samenhang
met een relatief vaak voorkomende afwijking van de nek (atlanto-axiale instabiliteit, zie DaU.6) van mevr. Cremers van het Janus Jongbloed Research Centrum van de RU Utrecht.
Verder wordt momenteel gesproken
over onderzoeken naar de bewegings-

@U Utrecht) en de spraakontwikke-

ling (KU Nijmegen) bij kinderen met
Down's syndroom. Voorts heeft de
SDS de RU Utrecht zowel als de RU
Groningen gevraagd een onderzoek op
te zetten naar het effect van het vroegtijdig leren lezen volgens het Macquarie Program. Daarvoor moet de SDS

En zo eruaren ze dat daar.
(Brief van een jonge moeder in Australië aan haar overgrootvader in
Nederland).
'...Tôen wij over de schok waaren realiseerde wij dat hij toch een speciaal
kindje is (...) Hij loopt hij praat misschien niet zo vlug als de andere twee
(...) De jongens zijn geweldig voor hem, speciaal James (...) sij hebben
bij hun schooleen Downs syndrome meisje, zij is in de zesde klas en
naar een gewoone school gegaan, zo dê jongens vonden het helemaal
niks, konden niet begrijpen waarom iedereen zo upset was.
Andrew is met 6 weeken begonnen op Macquarie University in de Down
Syndrome Program. lk moet elke woensdag 1/2dag tot hij 18 maand is
dan 21/2 dagen tot hij 3 jaar is, en dan 3 1/2 dagen tot hij 5 jaar is. Als hij
3 jaar is moet hij ook 2 dagen naar de normaale pre school waar hij leen
social emotional skills. De aim van de program is dat hij met 5 jaar kan
leesen, schrijfsn en naar een normale school gaat. Zommige leesen al
met 3 jaar maar rekenen zijn ze slecht in ...'
echter wel weten wie deze methode
volgt, tot waar men op dit gekomen is
en wat de resultaten zijn. Willen degenen die ermee werken die informatie
aan het bureau doorgeven?

DOREMI
zi nvol Ie ondersteu ni ng va n
het Macquarie Program.
Doremi is een halfmaandelijta tijdschrift voor kleuters. Het wordt vaak
gebruikt door ondewijzeressen van de
groepen een en twee op een basisschool. Het is echter ook een uitstekende bron van inspiratie voor individuele
ouders die zelf met een early intervention programma werken. In termen
van het Macquarie hogram ondersteunt het blad de stappen FM 134 tot
en met 157 (Fijne Motoriek) en RT 75
tot en met 91 (Receptieve Taal).
Het biedt hulp bij het zoeken naar afwisselende spelletjes waarin vaardigheden als plakken, knippen, kleuren

en tekenen worden gecombineerd met

bij elkaar zoeken, sorteren, kiezen en
problemen oplossen. Zo is het een uitstekende ondersteuning van het begin
van het aanleren van de schoolse vaardigheden. Het is gericht op het leren
werken aan een tafeltje. De aangeboden taakjes zijn daarbij zo klein dat ouders van tijd tot tijd ook mogen verwachten dat hun kinderen taken zelfstandig uitvoeren, dus zonder dat er
een ouder bijzit.
Tijdens het werken met Doremi kunnen verder ook luister- en spraalcnomenten worden ingebouwd.
Doremi wordt uitgegeven door Kok
Educatief, Postbus 130, 82ó0 AC
Kampen (05202 - 92585). Daar kunt u
ook een proefnummer bestellen.

Marian de Graaf - Posthumus

SDS-kernen
Hieronder volgen zoals altijd weer de
telefoonnummers van de coördinatoren van de reeds bestaande SDS-kernen. De kem Oostelijk Noord-Brabant
en de drie kemen in Limburg zijn
nieuw.

West-Groningen (WGR):
Cora Geljon, 05945-1 7631

Fhiesland (FRL):

a

n n et

Noordelijk Noord-If olland (NNI[)
J antien H artm

de G raaf-Posthumus,
05228-1337

M arian
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:

de heer Akkermans,
040-536563

Noord-Limburg (NLB):
Franka Sfeyens, 04780-87889

Midden-Limburg (MLB)
Netty Engels-Geurts,

0493-2972

Moniqua Kromhout en
ud y Weste rue ld, 01 5-617 202
Zuid-Holland 2 -regio Gouda-

Zuid-Limburg(ZLB):

(GDA):

Zeeland(ZLD):

Lisa Schwiebbe, 01 828-301 30

:

Kees van Broekhoven,

Oostelijk Noord-Brabant (ONB):

ans, 02285-11 766 of
Lia Visse4 02285-11766

Amsterdam (AMS):

en

073-417278

03407-3629

R

:

Rian

ft rry v an N im merdor-C ha ppi n ;

1 -regio Rotterdam,
Delft, Den Haag e.o.- (RDD):

Stevans-Scño/fe4

052U-3143
West-Overijssel (WOY)

Helène van der Prijt, 01620-59852

Centraal Noord-Brabant (CNB)

Utrecht (UTR):

Zuid-Holland

058-671323

Zuid-Drente (ZDR):

Westelijk Noord-Brabant (WNB):

Lidwien N ijenhuis-Broens,
08350-25973

Emmy Kwant,020-978957

Nicolette Wildschut,

Je

Oost-Gelderland (OGL):

Gregor en Willie ftanssen-Bovy,

043-472759
Klaas en Els van der Meulen,
01100-32227

Agenda
Gedurende de zomer is de agenda dui-

end Down's Syndroom, Vormings-

delijk wat dunner. Dat neemt echter

centrum 'De Klencke' Oosterhesselen (volgeboekt).

niet weg dat de diverse kernen allerlei
activiteiten kunnen hebben bedacht na
het uitkomen van dit nummer. Belt u
even met ze voor nadere informatie?

o

14

tot

16 september thema week-

en Herman Holsbergen). Inlichtingen via 01899 - 13846. Kaarten
(J 5,00) te reserveren via het VVV

(08340 -233ss).

o Vrijdag 14 september, 16.00-17.00

o Sluitingsdatum kopij

uur, Doetinchem, Kleine T.aalvan
Schouwburg Amphion, optreden
van het "Mime{eam" (Aat Nederlof

agenda volgen-

de "Down and Up" (nr. 11) is 10 augustus 1990.

Bestelrubriek
titel

bestelcode

blzn.

Verslag over 1989, 45
'Het moet ophouden'/ omgaan met ongewenst gedrag, 7

blzn.

Down's syndroom; algemene informalie en literatuuroverzicht (vroeger NIGSYS genoemd), 24
Preventief Geneeskundige Checklist (bedoeld voor medici), voorlopige uitgave, 25
Handleiding voor Ouders van kinderen met Down's syndroom (van 0 - 5 jaar),

blzn.

JVs
oGD
INF
Pcc

blzn.

donateurs

niet-

donateurs

Í 17,50 Í 21,00

/ 3,50 Í 4,25
/ 9,50 Í 1'1,50
/ 15,00 /

15,00

89 blzn., voorlopige uitgave

HVO /30,50

f36,75

The Macquarie Program, Handboek bij het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsslappen ('OOO),
36 blzn., tweede voorlopige uitgave
The Macquarie Program, Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen (="OOO"),

HBK

/13,50

/16,00

ooo

f25,50

/30,50

GEB
LL
TS
TC

Í45,50
/19,00
/ 9,50
/13,50

/55,50
f23,oo
Í11,00
/16,00

62 blzn., voorlopige uitgave
The Macquarie Program, Gebruiksaanwijzing bij het Overzicht van opeenvolgende ontwikkelingsstappen ("OOO"),
169 blzn., voorlopige uitgave

The Macquarie Program, Leren lezen, 46 blzn., voorlopige u¡tgave
The Macquarie Program, Tekenen en voorbereiding op het schrijven, 18 blzn., voorlopige uitgave
The Macquarie Program, Tellen en cijlers,vooilofige uitgave, 30 blzn.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten. Bestelling is mogelijk door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer
1651723 bij de Postbank of 36.71,08,445 bij de Rabobank in Wanneperveen, beide ten name van de SDS (gironummer van de bank
1191147). Op uw strookje wel duidelijk de bestelcode(s) vermeldenl
Bij bestellingen uit België: wilt u er wel voor zorgen, dat u de kosten van de lnternationale Overschrijving voor uw rekening neemt, zodat de
SDS het juiste bedrag ontvangt?

AANMELDINGS FORMULIER DONATEURS SDS
Kopiêren, inrullen en opsturen naar de SDS, Bovenboerserileg 4Lr7946 AL Wanneperveen
DøU nr.

Naam:

l0

Adres:

Postcode:

Tel;

Plaats:

Overige gegevens: moeder/vader van een meisje/jongen met Down's syndroom/Ïulpverlenerþelangstellende (s. v. p. doorhalen wat niet van toepassing is) meldt zich aan als donateur van de SDS. Mijn bijdrage van Í ...,.. (de minimumbijdrage is
f 35,-) is overgemaakt op rekeningnurnmer 1651723 bij de Postbank of 36.71.08.445 bij de Rabobank te 'Wanneperveen,
beide ten name van de Stichting Down's Syndroom (Postbanknummer van de bank 1191147).

Datum:

Handtekening:
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